تأثير معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر احتمال
طالق در بين افراد تحصيلكردهي دانشگاهی

∗

فريده خلجآبادي فراهاني

∗∗

چكيده

طالق یکی از آسيبهاي اجتماعی است كه تأثير نامطلوب بر انسجام وکلیت خانواده
و ناامنی اجتماع دارد .شواهد علمی موجود مؤید افزايش دو پدیدهي اجتماعی طالق و
معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در بین جوانان است .اين مقاله بر اساس نتايج
يك مطالعهی تركيبي با هدف بررسي رابطه بين تجربهي معاشرت با جنس مخالف قبل
از ازدواج و طالق در سال  1390تهيه شده است .در فاز اول 2031 ،دانشجوي دختر و
پسر  18-40ساله که به روش نمونهگيري سهميهاي خوشهاي از بین دانشجویان متأهل
 7دانشگاه شهر تهران انتخاب شده بودند ،مطالعه شدند .فاز دوم شامل  92نفر از افراد
 18-40ساله با تحصیالت دانشگاهی در شرف طالق در تهران بودکه به روش نمونهگيري
در دسترس انتخاب شدند .دادههاي متأهلين فاز اول با دادههاي فاز دوم مربوط به افراد
در شرف طالق در مرحلهي تجزیه و تحلیل با هم ادغام شدند .باتوجه به سؤاالت مشترک
بین دو فاز ،ادغام دادهها در سؤاالت مشترک انجام شد و با توجه به اهداف تحليل شدند.
براساس نتايج به دست آمده تجربهي معاشرت قبل از ازدواج در بين افراد تحصیلکردهي
در شرف طالق بهطور معنيداري بيشتر از افراد تحصيلكردهي همسردار است .تحليل
رگرسيون لجستيك نشان داد كه احتمال خام طالق در كساني كه قبل از ازدواج روابط
پيشرفته با همسرشان داشتهاند 3/18 ،برابر بيشتر از افرادی است که تجربهي فوق را
نداشتهاند و احتمال خام طالق در كساني كه روابط پيشرفته با غير همسر داشتهاند 3/63
برابر بيشتر از افرادی است که چنین تجربهای نداشتهاند .پس از كنترل ساير عوامل مرتبط
با طالق (مانند تحصيالت ،سازگاري با همسر ،شناخت قبل از ازدواج ،تأييد همسر توسط
خانواده و وجود طالق در خانواده درجهي یک همسر) ،همچنان احتمال رخداد طالق با
تجربه رابطهي پيشرفته با همسر ( )OR=5.03, p<0.01و با غير همسر (OR=4.27,
 )p<0.01رابطهي معنیدار داشت.

واژگان کلیدی

خانواده ،معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج ،روابط قبل از ازدواج ،طالق.

∗ -نويسندهي اين مقاله از همكاري آقاي علي رحيمي (كارشناس گروه جمعيت ،بهداشت و
تنظيم خانواده) و سایر همکاران مؤسسهي مطالعات و پژوهشهای جمیعتی آسیا و اقیانوسیه
و حمايتهاي وزارت ورزش و جوانان و مؤسسهي مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و
اقيانوسيه در انجام اين تحقيق تشكر و قدرداني مينمايد .قابل ذکر است که نسخهي اولیه این
مقاله در همایش ملی خانواده و امنیت در دانشگاه یزد ارائه گردید.
∗∗ -استادیار مؤسسهي مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و

اقیانوسیهFaridehfarahani@yahoo.com
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 -1مقدمه و طرح مسئله

علي رغم اينكه ارتباطهاي دوستي و پيشرفته قبل از ازدواج با جنس
مخالف برخالف هنجارهاي سنتي ،مذهبي و فرهنگي جامعهي ایران است
و از نظر قانوني نيز منع شده ،اما بر اساس شواهد موجود ،در سالهاي اخير
عدهي زيادي از نوجوانان (بين  20تا  60درصد گروه سني  14-18ساله) با
يك يا چند نفر از اعضا جنس مخالف اغلب به طور پنهاني و بدون رضايت
خانواده ارتباط عاطفي و گاه ارتباط پیشرفتهتر برقرار ميكنند (جعفري 1384؛
ميرمواليي 1384؛ خلجآبادي فراهاني 1389؛ Khalajabadi؛Mohammadi 2007&2006

.)Farahani 2011&2008
پژوهش��ی بر روي  1385نوجوان  15-18س��الهي تهراني ،نش��ان دادكه
 27/7درصد پس��ران نوعي از ارتباطات جنس��ي با جنس مخالف را گزارش
كردند )  .(Mohammadi 2006همچنين رفتارهای پرخطر جنسی در میان 382
نفر از پس��ران نوجوان با تجربهي تماس جنس��ي نيز در مطالعهاي بررس��ي
ش��د .بیش از نیمی از افراد با تجربهي جنسی ( 55درصد) گفتهاند که اولین
تجربهي جنسیش��ان در  15سالگی بوده اس��ت ) .(Ibid 2007مطالعهي فوق
عالئمي از رواج معاش��رتهاي قب��ل از ازدواج با جنس مخالف بين اقليت
چش��مگيري از جوانان تهراني و همچنین رفتارهای پرخطر جنسی را نشان
داد .اين مطالعات بيشتر به خطرات بهداشتي رفتارهاي جنسي قبل از ازدواج
پرداختهاند .مطالعات مش��ابه ديگري نيز دربارهي ش��يوع و تعيينكنندههاي
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ش��ده اس��ت؛ براي مثال ،ميرمواليي و همکارانش نیز در تحقیقی دربارهي
رفتارهاي جنس��ي و عوامل مرتبط با آن در  1192نفر از دانشآموزان دختر
دبیرس��تانهای دولتی شهر تهران نش��ان داد حدود  %13از دختران نزديكي
جنسي را تجربه كردهاند (ميرمواليي و همكاران  )1384برخي مطالعات بر روي
دانش��جويان انجام شده است .جعفري و همکارانش در پژوهشي به بررسي
مشكالت جنسي  177نفر از دانشجويان پسر رشتههاي پزشكي و غيرپزشكي
( 37درصد پزشكي و  73درصد غيرپزشكي) پرداختند .اين مطالعه نشان داد
که  58درصد افراد بررسی شده ،دوست دختر داشته و از بين اينها  68درصد
با دوس��ت دختر خود رابطهي جنس��ي داشتهاند .مطالعه فوق گرچه بر روي
نمونهي كوچك و با قدرت نمايانگري كمتر انجام شده ،ولي تا حدود زيادي
نشان از شيوع ارتباطات دوس��تي و جنسي در بين دانشجويان دارد (جعفري

و همكاران  .)1384س��يدان و عباسلو به بررسي كيفي علل ،نگرش و انگيزش
دختران جوان در برقراري رابطهي جنس��ی و با اس��تفاده از مصاحبهي نيمه
س��اخت يافتهي عميق بر روي  20دختر بيمباالت از نظر جنسي با ميانگين
س��ني  23سال پرداختند (س��يدان و عباسلو  .)1384مطالعات اشاره شده ،ميزان
ش��يوع ،داليل و انگيزههاي معاشرتها را جستوجو كرده و كمتر به اثرات
اجتماعي و خانوادگي آنها پرداختهاند.
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از سوی دیگر ،همزمان با روند افزایشی معاشرتهای قبل از ازدواج
با جنس مخالف ،ميزان ناكامي و شكست در ازدواجها نیز سير صعودي
يافته است ،بهطوري كه در سال  1390نسبت ازدواج به طالق در كشور 6
به  1و در تهران  3به  1بوده است (سازمان ثبت احوال  .)1391اين امر نگراني
سياستگذاران فرهنگي و جامعهشناسان را برانگيخته و آنها را بر آن داشته
تا به بررسي ريشههاي اين معضل بپردازند .در مقايسه با معاشرتهاي قبل
از ازدواج ،مطالعات بیشتری بر روی طالق و عوامل مرتبط با آن انجام شده
است ،ولی به ندرت به عامل «معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج» به
عنوان یک عامل تأثیرگذار بر طالق پرداخته شده است.
مطالعات زی��ر در مورد طالق ،تجربیات قبل از ازدواج افراد را در وقوع
طالق بررسی نکردهاند .زرگر با مطالعهاي بر روی پروندههای  424نفر (212
زوج) از زوجی��ن متقاضی طالق (طی س��الهای  1382ت��ا  )1384در یکی
از مراکز پیش��گیری و کاهش طالق سازمان بهزیس��تی استان اصفهان نشان
داد ک��ه مهمترین علل تقاضای طالق به ترتیب ،مش��کالت ارتباطی ،اعتیاد،
دخالت خانوادهها و بیماری روانی یکی از زوجین است (زرگر  .)1386كلدي
پي��رو مطالعهاي بين زوجين متقاضي طالق كه طي س��الهاي  1379-80به
مركز مش��اورهي طالق ش��هر س��اري مراجعه كرده بودند ،نشان داد كه بين
متغيرهاي اعتياد – الكليس��م و خش��ونت خانگي با تقاضاي طالق رابطهي
معن��يداري وج��ود دارد (كل��دي  .)1383قطبي طي مطالعهاي نش��ان داد كه
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( 33درصد) ش��ايعترين عوامل منجر به طالق بودهاند .مش��كالت مالي (30
درص��د) و بيماريه��اي رواني ( 24درصد) نيز از ديگ��ر عوامل طالق ذكر
ش��دهاند (قطبي  .)1383جليليان در مطالعهای نشان داد ميزان تفاوت سني كم
و زياد ميان زوجين ،برتري تحصيالت در ميان زنان از همسرانش��ان ،تفاوت
عقايد باال ،ميزان ش��ناخت كم نسبت به همس��ر قبل از ازدواج ،پايين بودن
ميزان تصور از مش��كالت پس از طالق ،نظر مثبت خانوادهي فرد نسبت به
طالق ،وجود طالق در ميان بس��تگان ،نبود تفاوت قوميت ميان خانوادههاي
زوجين و همچنين برآورده نشدن انتظارات از نقش همسري ،در برهم زدن
تع��ادل و عدم برابري هزينه و پاداش مبادله از نظر فرد تأثير دارد و تمايل به
درخواست طالق و برهم زدن مبادله را در فرد تقويت مينمايد و هرگاه فرد
در مرحلهي ارزيابي زندگي زناش��ويي خويش قرار گيرد و خود را در مبادله
متضرر احس��اس كند و پاداشهاي مورد انتظ��ار خويش را دريافت نكند و
هزينههاي وي در ادامهي زندگي باال برود ،در نهايت به تقاضاي طالق روي
ميآورد (جليليان  .)1375بهرامي با مطالعهاي بر روی  364نفر زن و مرد نشان
داد برآورده نشدن انتظارات همسر و تصور مثبت از پيامدهاي طالق با طالق
ارتباط مستقيمي دارند (بهرامي .)1386

تنها مطالعهي ایرانی که نقش تجربیات قبل از ازدواج را بر طالق
جستوجو کرده ،مطالعهي موسوی ( )1384بوده که تأثير روابط قبل از
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ازدواج را بر تعارضات زناشويي در دانشجويان متأهل دانشگاههاي دولتي
شهر تهران بررسي کرد .موسوي اين مطالعه را روي  80نفر از دانشجويان
انجام و نشان داد كه تعارضات زناشويي و کاهش همکاری زوجین در
دانشجوياني كه قبل از ازدواج رابطه داشتهاند نسبت به دانشجوياني كه رابطه
نداشتهاند كمتر و تفاوت آن معنيدار است .بايستي توجه داشت كه در
مطالعهي موسوي در واقع تأثير ارتباطات قبل از ازدواج با همسر کنونی فرد
در نظر گرفته شده است و نمونهي بررسي شده كوچك است.
همچنین يك باور غالب در بين دختران دانشجو در تهران که تجربیات
روابط قبل از ازدواج داشتند ،این بود که اينگونه معاشرتها ،ممکن است
موجب انتخاب بهتر براي ازدواج ،موفقيت و رضایتمندی بیشتر در ازدواج
بشود و یا حتي برخي روابط جنسي قبل از ازدواج را موجب رضايت جنسي
بيشتر بعد از ازدواج بر شمردند .اگرچه برخی باورها مبنی بر تأثیر منفی این
روابط بر ازدواج نیز دیده شد )(Khalajabadi farahani 2008؛ لذا سؤال متبادر
به ذهن محقق اين بود كه در جامعهي ايران تأثير معاشرتهاي قبل از ازدواج
در ازدواج چیست؟ تأثیر این معاشرتها در موفقيت ازدواج و رخداد طالق
چيست؟
برای یافتن ارتباط بین تجربهي معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج
و احتمال رخداد طالق ،مطالعهای ترکیبی (كمي و كيفي) در جامعهي جوانان
تحصیلكردهي دانشگاهی در تهران در سال  1390انجام شد .این مقاله
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معاشرتهای قبل از ازدواج با جنس مخالف در احتمال طالق بررسي شده
است .فرضیهي آزمون این است که بین تجربهي معاشرت با جنس مخالف
قبل از ازدواج و افزایش احتمال طالق ،رابطهي معنیداری وجود دارد.
تاكنون هيچ مطالعهي جامعی ،ارتباط بين رفتارهاي قبل از ازدواج با جنس
مخالف (همسر و غير همسر) را با احتمال رخداد طالق در ايران بررسي
نكرده است .از ابعاد روانشناسي و اجتماعي چنين رفتارهايي در وقوع طالق
بیتأثیر نیستند ،در حاليكه در ايران ماهيت و جزئيات اين تأثيرها با یک
رویکرد علمی شناخته نشده است .همچنین این مقاله در نظر دارد نشان دهد
که داشتن معاشرت با غير همسر و همسر کنونی قبل از ازدواج چه ارتباطي
با احتمال جدايي يا طالق دارد؟ سن شروع معاشرت قبل از ازدوج چگونه با
طالق ارتباط دارد؟ تعداد معاشرتهای قبل از ازدواج چگونه با طالق ارتباط
دارد؟ و در نهایت تأثير دوستيها و معاشرتهاي پیشرفتهتر با همسر و يا
فردي غير از همسر بر احتمال طالق چيست؟
 -2مالحظات نظری

در مدل نظری تحقیق از نظریهي خاصی استفاده نشده است ،ولی براي
توضيح و تبيين تأثير معاشرت قبل از ازدواج با جنس مخالف در احتمال طالق
ـ بر اساس ادبیات داخلی و خارجی ـ مجموعه عوامل دیگر غیر از تجربهي
معاشرت و رفتارهای جنسی که در طالق مؤثرند ،در نظر گرفته شدهاند تا
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اثرات آنها در تحلیلها کنترل شود .برخي از اين عوامل ،با عوامل زمينهاي و
تجربيات پيش از ازدواج افراد مرتبط است كه شامل طالق والدين ،پيشينهي
اقتصادي -اجتماعي خانواده ،پايبندي به مذهب ،خصوصيات فردي شامل
سن ازدواج ،تحصيالت ،نگرشهاي فردي و جنسيتي ،برخي عادات رفتاري
(مصرف الكل و سيگار) و در نهايت دسترسي به رسانههاست .از ميان اين
عوامل ،برخي عوامل محيطي (مانند هنجارهاي دوستان و خانواده ،جامعه و
شيوع طالق در خانواده و جامعه) و برخي عوامل مربوط به ماهيت ازدواج
(مدت زندگي زناشويي ،تطابق خصوصيات اقتصادي ،فرهنگي و مذهبي
خود با همسر ،تطابق نقشها و تعامل با همسر) ميباشد.
 -3روش تحقيق

این تحقیق یک مطالعهي مقطعی ترکیبی بوده که در بخش کمی دادهها
در دو فاز جمعآوری شدند .در فاز اول ،دانشجويان سنين  18تا  40ساله
اعم از متأهل و مجرد انتخاب شدند كه در مقالهي حاضر تمرکز بر روی
دانشجویان متأهل است .به علت ناكافي بودن دانشجوياني كه از همسر خود
جدا شدهاند ،نمونهگيري در دو فاز جداگانه انجام شد .نمونهگيري فاز اول
از بین دانشجويان زن و مرد همهي مقاطع تحصيلي از  7دانشگاه منتخب
در تهران اعم از دولتي و آزاد بود .در فاز دوم ،نمونهگيري از افراد در
شرف طالق يا مراجعين به دادگاههاي خانواده در تهران به منظور درخواست
طالق انجام شد .در اين مقاله ،وضعیت معاشرتهای قبل از ازدواج با جنس
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تحصیلكردهي دانشگاهی با همان طیف سنی مراجعه کننده به دادگاههای
خانواده در تهران جهت درخواست طالق مقایسه شدند .نمونههای تحقیق
در هر دو فاز از نظر طیف سنی و تحصیالت مشابه بوده و با توجه به اینکه
پرسشنامه دو فاز سؤاالت مشابه و یکسان داشته و فقط پرسشنامهي فاز
دوم تعدادی سؤاالت اضافی مربوط به طالق و علل طالق داشته است؛ لذا
در زمان ادغام دادهها ،متغیر جدیدی جهت مشخص شدن وضعیت زناشویی
فرد (همسردار و در شرف طالق) ساخته شد که با کدهای مجزا مشخص
شد .این متغیر در مورد دانشجویان همسردار ،کد «همسردار یا متأهل» و در
فاز دوم کد «در شرف طالق» را گرفت و دادههای سؤاالت مشابه فاز دوم
به دادههای فاز اول در  SPSSبه روش کپی افزوده شد .به این طریق امكان
مقايسهي دو گروه فراهم شد.
نمونهگيري فاز اول از دانشجويان به روش دو مرحلهاي طبقهاي سهميهاي
و خوشهاي 1انجام شد .ابتدا سهم هر گروه تحصيلي از دانشگاههاي دولتي و
آزاد تعيين و متناسب با اين سهم ،تعداد نمونهي مورد نظر از گروه و دانشگاه
مربوطه مشخص شد .نمونهگيري در دو سطح گروه تحصيلي و نوع دانشگاه
و به صورت طبقهاي خوشهاي در نظرگرفته شد .نمونهي پيمايش كه از
هفت دانشگاه دولتي و آزاد در شهر تهران جمعآوري شدهاند ،شامل 2031
1- two stage stratified cluster sampling
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دانشجوي دختر و پسر اعم از متأهل و مجرد ميباشد .نمونهي پيمايش در
دانشگاههاي منتخب در قالب  87خوشه يا كالس (طيف تعداد نفرات در
هر خوشه يا كالس از  4نفر تا  52نفر متغير بود) جمعآوري شدند .حدود
نیمی از شرکت کنندگان ،از دانشگاههای آزاد ( )%49/5و بقیه از دانشگاههای
دولتی وارد مطالعه شدهاند .با توجه به روش نمونهگيري سهميهاي خوشهاي
تا حدود زيادي میتوان اطمينان داشت که نمونهي فاز اول پيمايش معرف
جامعهي دانشجويان  18تا  40سالهي دانشگاههاي دولتي و آزاد در شهر
تهران هستند .معیار ورود به مطالعه ،داشتن سن بین  18تا  40سال و تحصیل
در مقاطع مختلف دانشگاهی در دانشگاههای تهران است .نمونهي مورد نظر
از بین چهار دانشگاه منتخب دولتي و سه دانشكده دانشگاه آزاد انتخاب شد.
دانشگاههاي دولتي در مرحلهي دوم به صورت تصادفي انتخاب شدند.
در فاز دوم پيمايش ،با توجه به اینکه افراد جدا شده یا طالق گرفته به
تعداد کافی جهت انجام تحلیل در نمونهي دانشجویان وارد مطالعه نشدند ،به
ناچار تعداد  92نفر از افراد در شرف طالق که مشخصههای سنی و تحصیلی
مشابه با دانشجویان متأهل داشتند و به دو دادگاه خانواده در تهران مراجعه
کرده بودند به روش نمونهگيري در دسترس و آسان وارد این مطالعه شدند.
براي قابل مقایسه بودن نمونهي فاز دوم ،زنان و مردانی که بین  18تا 40
سال سن داشته و تحصیالت دانشگاهی داشتند دعوت به شرکت در مطالعه
شدند و در صورت رضایت آگاهانه ،پرسشنامهاي بينام که کام ً
ال مشابه
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جزئیات آن را نیز دربرداشت ـ به ايشان تحویل و توضیحات الزم داده شد
و پرسشنامه توسط آنها تکمیل شد .در موارد اندکی به علت اینکه افراد در
شرایط روحی نامساعدي بودند ،پرسشگر همجنس ،سؤاالت پرسشنامه
را از آنها پرسيده و وارد پرسشنامه كرده است .در فاز اول ،تعداد 2031
پرسشنامه تكميل شدکه  265نفر ( )%12از آنها متأهل بوده و در این بررسی
انتخاب شدند .در فاز دوم ،افراد در شرف طالق  92پرسشنامه را تكميل
كردند .با توجه به اینکه مشخصههای اجتماعی ،جمعیتی و اقتصادی افراد در
پرسشنامهها پرسیده شده بود ،در تحلیلها سعی شد با در دست داشتن اين
اطالعات در مورد هر فرد و کنترل نقش کلیهي عوامل دخیل در طالق ،غیر
از معاشرت با جنس مخالف ،تأثیر این معاشرتها در احتمال طالق سنجیده
شود.
معاشرت و دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج در این مطالعه به
معنی رابطهي عاطفي با قصد يا بدون قصد ازدواج است كه روابط اجتماعي
با جنس مخالف را شامل نميشود .معاشرت يا رابطهي پيشرفته با جنس
مخالف قبل از ازدواج به معنی هر گونه تماس فيزيكي نزديك يا جنسي با
دوست يا فردي از جنس مخالف كه قبل از هر گونه پيوند نكاحي و ازدواج
رخ داده باشد .در اين مطالعه افراد در شرف طالق به افرادی اطالق میشود
که به جهت درخواست طالق به دادگاههای خانواده مراجعه کردهاند.
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ابزار جمعآوری دادهها در پیمایش پرسشنامهي بدون نام و خود ایفایی

1

حاوي  7بخش بود .بخش اول تا ششم را همهي افراد و بخش هفتم را
فقط متأهلین تکمیل كردند .پرسشنامه دیگری مشابه با پرسشنامهي اولیهي
پیمایش ،برای افراد در شرف طالق مراجعه کننده به دادگاههای خانواده تهيه
شد .بخش اول شامل  11سؤال دموگرافيك ،بخش دوم شامل  19سؤال در
خصوص مشخصات خانوادگي ،بخش سوم شامل  8سؤال دربارهي دسترسي
به رسانهها و برخي عادات رفتاري ،بخش چهارم شامل  15سؤال مربوط
به رفتارهای دوستان و همساالن در خصوص معاشرت با جنس مخالف و
هنجارهای آنها بوده و بخش پنجم شامل  19سؤال نگرشي در خصوص
معاشرت با جنس مخالف و تأثير آن در سن ازدواج ،رضايت زناشويي و
طالق و بخش ششم شامل  7سؤال درخصوص قصد و رفتار افراد در زمان
مطالعه است .بخش رفتار پرسشنامه حاوي سؤاالتي دربارهي تجربه داشتن
رابطهي دوستي قبل از ازدواج ،تعداد افرادي از جنس مخالف كه با آنها
رابطهي دوستي داشتهاند و تجربهي روابط پيشرفتهي قبل از ازدواج است.
بخش هفتم مخصوص متأهلين بود كه حاوی  33سؤال دربارهي ازدواج و
خصوصيات همسر بوده که در خود گویههای منتخب از پرسشنامهي رضایت
زناشویی انریچ 2را شامل میشد .پرسشنامهي افراد در شرف طالق دقيق ًا شبيه

1- Self-administered
2- Enrich
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متأهلين ،سؤاالت مشابهي با سؤاالت بخش متأهلين را شامل ميشد .اين
بخش حاوي اطالعات دموگرافيك همسر قبلي ،سبك همسر گزيني ،سن
در زمان ازدواج ،مدت زندگي زناشويي ،تحصيالت خود و همسر در زمان
ازدواج و همخواني اقتصادي ،فرهنگي و مذهبي با همسر ،تأييد همسر توسط
خانواده و شناخت خصوصيات يكديگر در بدو ازدواج ،وجود طالق در
افراد درجهي يك خانوادهي همسر و تجربهي رابطهي دوستي و جنسي قبل
از ازدواج با افرادي غير از همسر و با همسر قبلي يا جدا شده و دليل طالق
بر اساس گفتهي فرد به صورت يك سؤال باز بود.
صاحب نظراني در حوزهي جمعیت شناسی ،جامعهشناسی و روانشناسی
پرسشنامهي تهيه شده را مرور كرده و اعتبار محتوايي پرسشنامه را ارزيابي
كردند .اعتبار پرسشنامه با جملهبندي صحيح و استفاده از پرسشگر آموزش
ديده افزايش يافته و تعداد  10پرسشنامه توسط  10نفر تكميل شده و
سؤاالت مبهم ،دو پهلو و يا نامفهوم توسط آنان شناسايي و اصالح شدند.
ي كيفي قبل از پيمايش به ارتقاء اعتبار سؤاالت پرسشنامه
همچنين مطالع ه 
كمك كرد .در اين مطالعه ،برای اطمینان از روايي پرسشنامه براي داشتن
نظرات پاسخگو در موقعيتهاي مختلف از مقياس يا شاخص استفاده شد كه
بر اساس آن تعدادي جملهي نگرشي در موقعيتهاي مختلف در پرسشنامه
با لیکرت پنج قسمتی مطرح شد و نظر پاسخگو نسبت به گويهها در شرايط
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مختلف سنجيده شد كه اين كار اعتبار پاسخها را افزايش داد .اين امر حتي
روايي پرسشنامه را ارتقا بخشید ،زيرا ممكن است يك سؤال به علت نحوهي
جملهبندي نامناسب پاسخ درست را دريافت نكند ولي با داشتن چند جمله
اين خطا از بين میرود .همبستگي دروني سؤاالت مقياسهاي درست شده
نيز با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ بررسي و تأييد شد .پرسشنامه روی
 61دانشجو پایلوت گردید و مقیاسهاي نگرشي با استفاده از تحلیل عاملي
اکتشافی ساخته شد و سؤاالتي كه قدرت تبيين كنندگي كمي در يك عامل
داشتند حذف شدند.
در اين تحقيق تالش شد تا فرد پاسخگو ضمن اعتماد به پرسشگر و
با اطمينان از بينام بودن پرسشنامه و رضایت آگاهانه و شفاهی ،به تمام
سؤاالت مربوطه پاسخ صحيح بدهد .شركت در طرح كام ً
ال اختياري بوده و
پاسخگو در هر زماني ميتوانست از مطالعه خارج شده و يا به سؤالي خاص
پاسخ ندهد ،ولي پرسشگر از او ميخواست حتياالمكان به همهي سؤاالت
مرتبط پاسخهاي صحيح بدهد و به او اطمينان ميداد كه پرسشنامهها پس از
ورود به كامپيوتر در محلي مطمئن بايگاني و پس از  6ماه منهدم ميشوند.
کسب رضایت آگاهانه ولی شفاهی ،بینام بودن پرسشنامه و مشخص نبودن
هویت افراد از مالحظات اخالقي اين مطالعه محسوب ميشود.

دادههاي پيمايش پس از ورود به نرمافزار  SPSSبازبيني و ويرايش
و سپس توزيع فراواني برخي متغيرهاي مهم توصيف شد .دادههاي
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متأهلين و افراد در شرف طالق با ساختن یک متغیر جدید که وضعیت
تأهل فرد را نشان دهد ،به هم ملحق و تحليل شدند .در تحليل دو
متغيره ،مقايسه بين درصدها با استفاده از تست آماري كاياسكور و
مقايسه بين ميانگينها با استفاده از تستهاي تي و آناليز واريانس انجام
شد .سپس با استفاده از تحلیل رگرسيون چند متغيرهي لجستيك ،تأثير
پيشبيني كنندگي عوامل مختلف در درخواست طالق مشخص شد.
 -4يافتههاي تحقيق

در فاز اول پيمايش 265( %12 ،نفر) دانشجویان متاهل و همسردار بودند
كه مشخصههاي ازدواج آنها با افراد در شرف طالق در جدول شمارهي
 1مقایسه شده است .ميانگين سن ازدواج در افراد در شرف طالق کمی
بيشتر از افراد دانشجوی همسردار بود ( 23/8در مقابل  22/4سال .)P<0.01،
همچنين دانشجویان متأهلي كه كمتر يا مساوي  5سال از زندگي زناشوييشان
گذشته است ،بهطور معنيداري بيشتر از افراد در شرف طالق بودند (%64/2
در مقابل  .) P<0.01، %43/8در عوض درصد افرادي كه بين  6تا  10سال از
زندگي مشتركشان گذشته بود ،در بين افراد در شرف طالق تقريب ًا دو برابر
افراد متأهل بود ( %29/2در مقابل  .)P<0.01، %15/7این امر حاكي است که
میانگین مدت ازدواج افراد در شرف طالق بیشتر از دانشجویان متأهل است.
سبك همسرگزيني در بين افراد متأهل همسردار تفاوت معنيداري با افراد
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در شرف طالق دارد ،به طوريكه ازدواج بر اساس رابطهي دوستي قبل از
ازدواج بهطور معنيداري در بين افراد در شرف طالق بيشتر از افراد متأهل
بود (حدود  %30در مقابل  .)P<0.01، %21در حالي كه ازدواج سنتي بين هر
دو گروه تقريب ًا فرقي نداشت ( %52/1در مقابل  .)%51/6همچنين آشنايي در
محيط كار و تحصيل نيز در افراد در شرف طالق بيشتر از افراد متأهل بود
( %18/7در مقابل .) P<0.01،%13/8
نسبت تحصيالت ديپلم و فوق ديپلم در زمان ازدواج در مقایسه با
تحصیالت ليسانس و باالتر در بين افراد در شرف طالق بيشتر از اين نسبت
در بين افراد متأهل بود .مشابه همين نتايج نيز در مورد تحصيالت همسر در
بدو ازدواج ديده شد .نمرهي متغير همخواني يا سازگاري اقتصادي ،فرهنگي
و مذهبي با همسر در بين متأهلين همسردار بهطور معنيداري بيشتر از افراد
در شرف طالق بود (به ترتيب  3/78در مقابل  3/80 ،2/92در مقابل  3/22و
 3/92در مقابل  .) P<0.001،2/94وجود موارد طالق در خانوادهي همسر نيز
بهطور معنيداري در بين افراد در شرف طالق بيشتر از افراد متأهل همسردار
بود ( %41/3در مقابل  .) P<0.001،%19/8تأييد همسر توسط خانواده در بدو
ازدواج نيز در افراد متأهل بهطور معنيداري بيشتر از افراد در شرف طالق
گزارش شد (نمره ميانگين  4/06در مقابل  .) P<0.001،2/59در حاليكه
شناخت از همسر در بدو ازدواج در بين افراد متأهل و در شرف طالق
اختالف معنيداري نداشت.
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مراجعهكننده به دادگاههاي خانواده در شهر تهران به منظور درخواست طالق
وضعیت تأهل
مشخصه
ميانگين سن اولين ازدواج
مدت زندگي زناشويي
كمتر يا مساوي  5سال
بين شش تا ده سال
بيش از ده سال
روش انتخاب همسر
سنتي (خواستگاري)
آشنايي در محل كار يا تحصيل
رابطهي دوستي قبل از ازدواج با همسر
ساير (غير از سبكهاي ذكر شده )

تست آماري
كايدو و آزمون

متأهل
(همسردار)

در شرف
طالق

تی)(p-value

22/42

23/82

>0/01

64/2
15/7
20/1

43/8
29/2
27/0

>0/01

تحصيالت در زمان ازدواج
ديپلم و فوق ديپلم
ليسانس ،فوق ليسانس و دكتري

52/1
%13/8
21/1
13/00

51/6
18/7
29/7
0/00

50/4
49/6

63/4
36/6

>0/05

تحصيالت همسر در زمان ازدواج
ديپلم و فوق ديپلم
ليسانس و فوق ليسانس و دكتري

43/0
57/0

74/7
25/3

>0/001

ميزان همخواني اقتصادي با
خانوادهي همسر
*
(طيف نمره )1-5

3/78

2/92

> 0/01

>0/001

ميزان همخواني فرهنگي با
خانوادهي همسر
*
(طيف نمره )1-5

3/80

3/22

>0/001

ميزان همخواني مذهبي با
خانواده همسر
*
(طيف نمره )1-5

3/92

2/94

>0/001
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وضعیت تأهل
مشخصه

متأهل
(همسردار)

وجود موارد طالق در خانواده
همسر
بلي
خير
نميدانم

19/8
76/0
4/1

در شرف
طالق
41/3
43/5
15/2

تست آماري
كايدو و آزمون

تی)(p-value

>0/001

تائيد همسر توسط خانواده فرد
در اوايل ازدواج
(طيف )1-5

4/06

2/59

>0/001

شناخت از همسر در بدو ازدواج
(طيف )1-5

3/52

3/39

0/377

تعداد

242

92

*عدد  1معرف كمترين سازگاري و عدد  5معرف بيشترين سازگاري با خانواده همسر است.

 -1-4مقايس�هي تجربيات معاش�رت ب�ا جنس مخالف قب�ل از ازدواج در افراد
متأهل همسردار و افراد در شرف طالق

حدود  %38دانشجويان متأهل ،تجربهي رابطهي دوستی با همسر
كنونيشان در قبل از ازدواج گزارش کردهاند که این درصد در زنان کمی
بیشتر از مردان است ،ولی اختالف معنیداری ندارند ( %38/1در مقابل %36/1
 .)P=0.927تنها حدود  %10گزارش کردهاند که با همسرشان قبل از ازدواج
رابطهي پیشرفته داشتهاند که این درصد در زنان بسيار بیشتر از مردان است
ولی اختالف معنی داری ندارند ( %11/2در مقابل  .)%6/6تجربهي دوستی با
غیر همسر در کل دانشجویان متأهل حدود  %29/5گزارش شده است که این
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نداده است .ارتباط پیشرفته با غیر همسر فقط حدود  %8گزارش شده است
که این رقم در بین مردان بسيار بیشتر از زنان متأهل است ،ولی از نظر آماری
معنیدار نیست ( %11/7در مقابل .)P=0.211 ،%6/3
بین درخواست کنندگان طالق ،تجربهي دوستی با همسر قبل از ازدواج
 %38بود و این درصد در بین زنان و مردان در شرف طالق اختالف معنی
داری نداشت .حدود  %23افراد تجربهي رابطهي پیشرفته با همسر قبل از
ازدواج داشتهاند که زنان بهطور معنیداری این رابطه را نسبت به مردان
بیشتر گزارش کردهاند ( % 26/3در مقابل  ،)%16/1اما این اختالف معنیدار
نيست .افراد در خواست کنندهي طالق در  %34موارد دوستی با غیر همسر را
گزارش کردهاند که اين درصد در مردان بیشتر از زنان است ،اما این اختالف
از نظر آماری معنیدار نيست ( %29/8در مقابل  )%41/2و همچنین مردان
رابطهي پیشرفته با غیر همسر را بیشتر از زنان متناظر خود گزارش کردهاند
( %33/3در مقابل )%19/3؛ ولي این اختالف نیز از نظر آماری معنیدار نيست.
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جدول  .2تجربيات معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در افراد متأهل همسردار
دانشجو و افراد در شرف طالق با تحصيالت دانشگاهي به تفكيك جنس
وضعيت تأهل
وضعيت تجربه قبل
از ازدواج

در شرف طالق

متأهل
زن
%

مرد
%

كل
%

p-value

زن
%

مرد
%

كل
%

p-value

تجربهي رابطهي دوستي
با همسر قبل از ازدواج

38/1

36/1

37/6

0/927

38/6

37/1

38/0

0/534

تجربهي رابطهي پيشرفته
با همسر قبل از ازدواج

11/2

6/6

10/0

0/397

26/3

16/1

22/7

0/207

تجربهي رابطهي دوستي با
غير همسر قبل از ازدواج

29/4

29/5

29/5

0/291

29/8

41/2

34/1

0/190

تجربهي رابطهي پيشرفته
با غير همسر قبل از ازدواج

6/3

11/7

7/7

0/211

19/3

33/3

24/4

0/109

كل

200

65

265

50

42
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توجه :درصدهاي ستوني باال در بين كساني است كه تمايل به گزارش
كردن رفتارهاي قبل از ازدواج خود را داشتهاند .در مورد سؤاالت مختلف
فوق ،گزينهاي وجود داشت با عنوان «تمايلي به گزارش كردن ندارم» .بين
 %1/3تا  %3/3افراد متأهل گزينهي فوق را انتخاب كرده بودند و تمايلي به
پاسخ دادن به سؤاالت باال را نداشتند كه از تحليل كنار گذاشته شدند.
 -2-4تأثير معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر طالق و جدايي

بر اساس تحليل دو متغيره ،رابطهي دوستي با همسر در بين افراد متأهل و
افراد در شرف طالق اختالف معنيداري ندارند ،درحاليكه رابطهي پيشرفته
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( %23/3در مقابل  .) P<0.01، %9/9همچنين درصد تجربهي رابطهي دوستي
با غير همسر در بين متأهلين و افراد در شرف طالق تفاوت معنيداري با
هم نداشتند در حاليكه رابطهي پيشرفته با غير همسر در بين افراد در شرف
طالق بهطور معنيداري بيشتر از افراد دانشجوي متأهل بود ( %25در مقابل
.) P<0.001، % 7/5

جدول  .3مقایسهي درصد معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در بین پاسخگويان
متأهل همسردار و افراد درخواست کنندهي طالق
وضعيت تجربيات قبل از
ازدواج با جنس مخالف

متأهل
%

در شرف طالق
%

رابطهي پيشرفته با همسر

9/9

23/3

> 0/01

رابطهي دوستي با غير همسر

30/4

34/8

0/265

7/5
)100(241

25/0
)100(90

> 0/001

رابطهي دوستي با همسر

رابطهي پيشرفته با غير همسر
تعداد ()%

38/6

37/8

P-value
0/499

از آنجا كه نمونهي افراد در شرف طالق يا درخواست كنندهي طالق از
افراد تحصيلكردهي جامعهي عمومي گرفته شدهاند و ممكن است با افراد
متأهل دانشجو تفاوتهايي داشته باشند (عليرغم اينكه سعي شده در يك
طيف سني و تحصيلي باشند) ،براي ايجاد امكان ادغام دادههاي اين دو
گروه و انجام رگرسيون لجستيك براي تشخيص تعيينكنندههاي درخواست
طالق ،متغير متمايز كنندهي اين دو گروه (يعني مدرك تحصيلي يا مقطع
تحصيلي) نيز در مدل وارد شد تا بتوان اثر آن را كنترل كرد .به اين ترتيب
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با اطمينان بيشتري ميتوان اين دو گروه را با هم مقايسه كرد .با استفاده از
رگرسيون لجستيك ،فاكتورهاي پيشبيني كنندهي درخواست طالق باقي
مانده در مدل شناسايي شدند .هر چند بايستي متذكر شد از آنجا كه افراد
درخواست كنندهي طالق ممكن است به علت نارضايتي از زندگي خود،
ميزانهاي ناسازگاري اقتصادي ،فرهنگي و مذهبي را كمي بيش از واقعيت
گزارش كرده باشند ،اين امر جزء محدوديتهاي اين مطالعه بوده و بايستي
در تفسير نتايج به آن دقت شود .همچنين ممكن است ميزان شناخت از
يكديگر و تأييد همسر توسط خانواده را کمتر از حد واقعي خود گزارش
كرده باشند.
در مورد متغيرهاي كمي نمرهای مانند ميزان سازگاري اقتصادي ،فرهنگي
و مذهبي كه نمرهي آنها بين عدد  1تا  5متغير است ،عدد  1معرف سازگاري
خيلي كم و عدد  5معرف سازگاري خيلي زیاد است .در خصوص ميزان
تأييد همسر توسط خانواده و ميزان شناخت از يكديگر در بدو ازدواج نيز
عدد  1به ترتيب معرف تأييد خيلي كم همسر توسط خانواده و شناخت
كم در بدو ازدواج است و عدد  5معرف تأييد زياد همسر توسط خانواده و
شناخت زياد در بدو ازدواج است .در واقع با افزايش نمره ميزان سازگاري
افزايش یافته و شناخت از يكديگر و تأييد همسر توسط خانواده نيز افزايش
مييابد .متغيرهاي تعيين كننده و مهم در مدل رگرسيون لجستيك ،بسياري از
ارتباطات معنيداري كه در تحليل دو متغيره بين متغيرهاي مختلف و وقوع
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احتمال رفتن ازدواج به سمت طالق با داشتن معاشرت پيشرفتهي قبل از
ازدواج با همسر  3/18برابر ميشود

)(P<0.001

و احتمال فوق با داشتن

تجربهي معاشرت با غير همسر قبل از ازدواج  3/63برابر ميشود (.)0.001<P
جدول  .4نقش تعيين كنندگي يا پيشبيني كنندگي خالص معاشرتهاي پيشرفته با همسر
و غیر همسر قبل از ازدواج بر طالق
متغير مستقل

تجربهي رابطهي پيشرفته
با همسر
خير
بلي
تجربهي رابطهي پيشرفته با
غير همسر
خير
بلي

نسبت شانس خالص
()Crude Odds Ratio

فاصله اطمينان

1/00
3/18

1/73-5/85

1/00
3/63

1/92-6/86

P-value

>0/001

>0/001

در تحليل لجستيك تعيين كنندههاي طالق ،متغيرهاي معنيدار اين مدل
حدود يك سوم تغييرات وقوع طالق را تبيين

ميكنند(R-square=0.318).

در اين مدل به خوبي مشخص است كه هر چه نمرهي سازگاري اقتصادي
با همسر و نمرهي ميزان شناخت از همسر در بدو ازدواج باالتر رود ،خطر
طالق بهطور معنيداري كاهش مييابد .همچنين كساني كه در خانوادهي
درجهي يك همسرشان موارد طالق داشتهاند حدود  3برابر خطر طالق در
آنها افزايش مييابد .با كنترل اثر مدرك تحصيلي و ساير متغيرهاي مهم در
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مدل ،افرادي كه قبل از ازدواج رابطهي پيشرفته با غير همسر داشتهاند خطر
طالق در آنها حدودا ً چهار برابر بيشتر است(OR=4.27, P<0.01).
جدول  .5تحليل چند متغيره عوامل پيشبيني كنندهي طالق با تأكيد بر نقش تجربه
معاشرت پيشرفته با غير همسر قبل از ازدواج
متغيرهاي مستقل

Adjusted OddsRatio

فاصلهي
اطمينان

P-value

سن ازدواج

1/09

0/99-1/20

0/07

سازگاري اقتصادي با همسر
(طيف )1-5

0/67

0/47-0/98

>0/05

سازگاري مذهبي با همسر
(طيف )1-5

0/78

0/55-1/11

0/175

تأييد همسر توسط خانواده
(طيف )1-5

0/83

0/61-1/12

0/224

شناخت از يكديگر در بدو
ازدواج (طيف )1-5

0/51

0/37-0/70

>0/001

وجود طالق در خانواده درجهي
يك همسر
خير
بلي

1/00
3/13

1/52-6/47

مدرك تحصيلي در زمان مطالعه
فوق ليسانس/دكتري
ليسانس و پايينتر

1/00
4/09

1/60-10/75

تجربهي رابطهي پيشرفته با
غير همسر
خير
بلي

1/00
4/12

1/58-10/75

ثابت

1/07

Cox and Snell R-square=0.318, Negelkerke R-Square=0.467
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>0/01

>0/01

>0/01
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طالق را تبيين ميكنند

)(R-square=0.317

به خوبي مشخص است كه هر

چه ميزان شناخت از همسر در بدو ازدواج باالتر باشد خطر طالق بهطور
معنيداري كاهش مييابد ) .(OR=0.48, p<0.001همچنين كساني كه در
خانوادهي درجه يك همسرشان طالق داشتهاند حدود  3/5برابر خطر طالق
در آنها افزايش مييابد .با كنترل اثر مدرك تحصيلي و ساير متغيرهاي مهم
در مدل ،خطر یا احتمال رخداد طالق در افرادي كه قبل از ازدواج با همسر
کنونیشان رابطهي پيشرفته را گزارش کردهاند ،حدودا ً  5برابر بيشتر ازكساني
است كه اين تجربیات را گزارش نکردهاند ).(OR=5.140, P<0.01
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ج�دول  .6تحلي�ل چند متغيرهي عوامل پيشبينيكنندهي طالق با تأكيد بر نقش تجربهي
معاشرت پيشرفته با همسر قبل از ازدواج
Adjusted Odds Ratio

فاصله اطمينان

P-value

سازگاري اقتصادي با همسر
(طيف )1-5

1/08

0/98-1/19

0/09

0/71

0/48-1/05

0/08

سازگاري مذهبي با همسر
(طيف )1-5

0/82

0/57-1/18

0/283

تأييد همسر توسط خانواده
(طيف )1-5

0/88

0/65-1/19

0/421

شناخت از يكديگر در بدو
ازدواج (طيف )1-5

0/48

0/34-0/67

0/001

وجود طالق در خانواده درجه
يك همسر
خير
بلي

1/00
3/51

متغيرهاي مستقل
سن ازدواج

مدرك تحصيلي در زمان
مطالعه
فوق ليسانس /دكتري
ليسانس و پايينتر

1/00
3/85

1/70-7/24

10/50-9/83

تجربهي رابطهي پيشرفته با
همسر
خير
بلي

1/00
5/14

1/97-13/39

ثابت () constant

0/798

0/876

0/01

0/01

0/01

Cox and Snell R-square=0.317, Negelkerke R-Square=0.467

توجه :در مدل لجستيك اثر ميزان تحصيالت در زمان مطالعه و در زمان ازدواج كنترل
شده است تا قدرت مقايسه بين دو گروه ايجاد شود .به علت همبستگي باال بين سازگاري
فرهنگي و مذهبي ،فقط سازگاري مذهبي وارد مدل شد تا از خطاي Multiculinearlity
جلوگيري شود.
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مخالف قبل از ازدواج و سن شروع معاشرتهاي قبل از ازدواج در بين افراد
همسردار و افراد در شرف طالق است .در تحليل دو متغيره نشان داده شد كه
بين افرادي كه اينگونه معاشرتها را داشتهاند ،ميانگين تعداد معاشرتهاي
دوستي با جنس مخالف قبل از ازدواج در افراد در شرف طالق بهطور
معنيداري بيشتر از دانشجويان همسردار است ) ،(P<0.05بهطور متوسط
افراد در شرف طالق ،پنج مورد معاشرت قبل از ازدواج را گزارش كردهاند
در حاليكه افراد همسردار ،بهطور متوسط  3/14مورد معاشرت دوستي قبل
از ازدواج را گزارش كردهاند.
در خصوص سن شروع معاشرت با جنس مخالف ،بر خالف انتظار،
افراد در شرف طالق ،بهطور ميانگين در سن باالتري اولين معاشرت با جنس
مخالف را آغاز كردهاند .بهطوريكه سن شروع معاشرت در افراد در شرف
طالق  19/25و در افراد همسردار  17/82بوده است .بنابراين ميتوان گفت
از آنجاكه انگيزهي معاشرت نيز فاكتور مهمي است در تأثير معاشرت در
وقوع طالق ،در اين تحليل ،انگيزهي معاشرتها و اثر آن لحاظ نشده است.
شايد بتوان اينطور تعبير كرد كه افراد همسردار ،عليرغم اينكه معاشرت با
جنس مخالف را كمي زودتر آغاز كردهاند ولي ممكن است بيشتر با انگيزهي
شريك گزيني براي ازدواج و يا انتخاب همسر بالقوه براي ازدواج بوده است.
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جدول  .7مقايسهي سن شروع و تعداد معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در
دانشجويان متأهل و افراد در شرف طالق با تحصيالت دانشگاهي
متغير

متأهل

در شرف طالق

*P-value

تعداد معاشرت با
جنس مخالف قبل از
ازدواج (ميانگين )

3/14
SD=3.52

5/00
SD=6.37

>0/05

)100(133

)100(39

17/82
SD=3.05

19/25
SD=3.94

)100(139

)100(48

كل
سن شروع اولين
معاشرت با جنس
مخالف (ميانگين)

>0/05

*تيتست براي مقايسهي ميانگينها استفاده شده است.

 -5جمعبندی و نتیجهگیری

از آنجا كه ممكن است يكي از انگيزههاي جوانان براي معاشرت با جنس
مخالف قبل از ازدواج شناخت بيشتر و انتخاب صحيحتر در ازدواج باشد؛
لذا انتظار ميرود زوجهايي كه معاشرت قبل از ازدواج با همسر داشتهاند،
شناخت و تطابق بهتري بين زوجين اتفاق افتاده و ازدواج موفقتري داشته
باشند و ميزان طالق در آنها كمتر باشد .اين يكي از فرضيههايي است كه
در اين مطالعه آزموده شده است .مقايسهي افراد همسردار و افراد در شرف
طالق در خصوص معاشرت دوستي با همسر قبل از ازدواج ،نشان داد كه
در دو گروه ،شیوع اين نوع معاشرتها تفاوت معنيداري ندارد و بالطبع
نميتوان در اين خصوص نتيجهگيري كرد كه معاشرت در حد دوستي

76

تاثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج

با همسر قبل از ازدواج ،نتايج عكس است .اين مطالعه نشان داد ،تجربهي
رابطهي پيشرفتهي قبل از ازدواج با همسر در كل بين افراد تحصيلكردهي
در شرف طالق بهطور معنيداري بيشتر از افراد تحصيلكرده همسردار است.
احتمال خالص طالق در بين كساني كه روابط پيشرفتهي قبل از ازدواج با
همسرشان داشتهاند نسبت به كساني كه اين نوع روابط را نداشتهاند 3/18
برابراست ( ،)Crude OR=3.18،p<0.001حتي پس از كنترل اثر ساير عواملی
كه مرتبط با طالق هستند مانند سطح تحصيالت ،ميزان سازگاري اقتصادي
و مذهبي با همسر ،ميزان شناخت قبل از ازدواج ،ميزان تأييد همسر توسط
خانواده و وجود موارد طالق در خانوادهي درجه یک همسر ،همچنان داشتن
تجربهي معاشرت پيشرفته با همسر قبل از ازدواج )(OR=5.03, p<0.01از
تعيين كنندههاي مهم طالق محسوب ميشود و احتمال طالق را  5برابر
میکند و یا به عبارتی بهطور محسوسي باال ميبرد.
اين امر ميتواند به علت شرايط اقتصادي ـ اجتماعي و خانوادگي و يا
خصوصيات فردي خاص باشد كه هم با طالق و هم با تجربهي معاشرت
قبل از ازدواج مرتبطاند .مشابه نتايج فوق براي همباشي 1و طالق نيز پيشنهاد
شده است؛ براي مثال افرادي كــه تجــربهي طالق در خــانواده داشته
باشند بـيشتر ممكن است به سوي معاشــرتهاي بدون تعهد بــروند
1- Cohabiation
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)(Kamp Dush 2003 539-549؛ لذا احتمال تجربهي معاشرت با جنس مخالف
و همچنين احتمال طالق در اين افراد باالتر است .چنانچه در مطالعهي
حاضر نيز نشان داده شد كه رخداد طالق در خانوادهي درجهي يك همسر
در بين افراد در شرف طالق بهطور معنيداري بيشتر از افراد متأهل است.
همچنين اين افراد ممكن است پايبندي ضعيفتري به ازدواج ،خانواده و
مذهب داشته و يا تفكرات مدرنتري را داشته باشند .ممكن است برخي
خصوصيات و مشخصههاي زمينهاي كه همزمان با ناسازگاري و طالق
مرتبطاند با ارتباطات قبل از ازدواج نيز مرتبط باشند .در واقع آنها علل
زمينهاي هستند كه بيشتر ازدواج را به سوي نارضايتي و طالق سوق ميدهند
مثل نگرشهاي جنسيتي؛ براي مثال زناني كه بيشتر به تساوي جنسيتي
معتقدند ممكن است بيشتر درگير روابط قبل از ازدواج شده و بيشتر با
نارضايتي زناشويي و طالق مواجه شوند كه نگاه و نگرشهاي جنسيتي
خاص آنها در واقع علت زمينهاي براي سازگاري كمتر زناشويي است .خود
اين نگرشها ،ميتواند زمينهساز جدايي و طالق باشد.
استانلی و همکاران در س��ال  2006در خصوص تأثیر همباشی در افزایش
رخداد طالق ادعا كردند که معاش��رت و همباش��ی تأثیر خود را در طالق از دو
سو اعمال میکند؛ يكي انتخاب نامناسب که بیشتر یک نوع «سرخوردن به سوی
رابطه» اس��ت نه انتخاب رابطه و ديگري تجربهي معاش��رت و همباشی كه به
خودی خود تأثیر منفی بر ازدواج خواهد داشت ).(Stanly & et al 2006: 499-504
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ب��ا جنس مخالف و تأثیر آن در ازدواج اس��ت ،بهطوريك��ه افرادي كه وارد
رابطهي دوس��تيهاي قبل از ازدواج ميشوند ،شركاي پرخطرتر برميگزينند
;(Clarkberg 1999:245-968; Clarkberg & Stolzenberg 1995: 609-634
Landale & Forste 1991: 587-608; Schoen & Weinick 1993: 408-414).

افراد ممكن اس��ت بدون در نظر گرفتن ش��رايط مطلوب شريك ازدواج ،با
فردي رابط��هي عاطفي برقرار كنند ،در واقع انتخ��اب آنــها بهترين گزينه
براي ازدواجش��ان نيس��ت و اغلب ممكن است به علــت دلبستگي عاطفي
و ب��دون در نظر گرفتن ميزان تطابق و س��ازگاري فرهنـگ��ي ،اقتصـادي و
مذهبي ،تحصيالت و غيره ،دست به انتخاب براي ازدواج بزنــند .در واقع
انتخــاب آنها نوعی س��ر خوردن به س��وی رابطه است نه تصمیم عقالنـی
راجع به رابــطه ) .(Stanly & et al 2006: 499-504اين فرض در مورد رابطهي
همباش��ي و رخداد بيش��تر طالق در مطالعات ساير جوامع نيز صحت دارد؛
لذا با اين فرض ،تأثير س��وء معاش��رت پيش��رفتهي قبل از ازدواج و رخداد
بيشتر طالق ميتواند از طريق تأثيري باشد كه به علت انتخاب غلط شريك
زندگي در معاشرتهاي پيش��رفتهي قبل از ازدواج اتفاق بيافتد .چنانچه در
مطالعه حاضر ،در مدل رگرس��يون نشان داده شد كه با ورود متغير تجربهي
معاشرت پيشرفته با همسر متغيرهاي سازگاري فرهنگي ،اقتصادي و مذهبي
اهميت معنيداري خود را كه در تحليل دو متغيره داشتند ،از دست ميدهند؛
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لذا ميتوان پيشنهاد داد كه بسياري از تأثيراتي كه معاشرتهاي قبل از ازدواج
در طالق دارند ،از طريق انتخاب نامناس��ب شريك ازدواج ـ كه عدم تطابق
فرهنگي و اقتصادي و مذهبي را به همراه دارد ـ اعمال ميشود.
تجربهي اين معاشرتها ـ بهخصوص اگر معاشرتها متعدد باشد
و پيشرفته باشد ـ نه تنها میتواند بر تمایل به ازدواج و سن ازدواج ـ
بهخصوص در بین پسران ـ تأثیر داشته باشد ،یعنی موجب تمایل کمتر
به ازدواج و افزایش سن ازدواج شود (خلج آبادی فراهانی  ،1392همان،)1390

بلکه ميتواند اثر منفي در کیفیت ازدواج و احتمال بیشتر طالق و تصميم
به جدايي داشته باشد .بهطوريكه اين تجربيات تغييرات نگرشي و ارزشي
نسبت به جنس مخالف ،همسر آينده ،ماهيت ازدواج ،تعهد و جایگزینهای
ازدواج در خارج از چارچوب ازدواج ايجاد ميكند و اين تغييرات موجب
افزايش احتمال طالق در افراد پس از ازدواج ميشود .كمپ داش و همكاران
طي مطالعهاي بر روي  11425زوج در دو نسل ازدواج (نسل ازدواج 1964

میالدی و  1980میالدی و نسل ازدواج بين  1981و 1997میالدی) نشان دادند
زوجهايي كه قبل از ازدواج ارتباط همخانگي يا همباشي داشتند ،كيفيت
ازدواج ضعيفتر و ازدواج سستتري داشته و طالق بيشتري را تجربه
كردهاند .در واقع رخداد طالق در زوجين فوق در مقايسه با زوجهايي كه
قبل از ازدواج همباش نبودهاند ،باالتر بوده است .اين يافتهها پيشنهاد كردند
كه عالوه بر نظریهي انتخاب ـ كه ديدگاه غالبي براي توضيح تأثير همباشي
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همباشي در دیدگاه افراد تأثيراتي ميگذارد كه موجب احتمال بيشتر طالق
ميشود ) . (Kamp Dush 2003: 539-549در اين مطالعه ،معاشرت پيشرفته قبل
از ازدواج ميتواند جانشين همباشي در ساير جوامع محسوب شود با این
تفاوت كه ممکن است كمتر همخانگي اتفاق افتد ،در حالی که افراد ساعات
زيادي را با هم در طول روز سپري ميكنند.
بر اساس نتايج اين مطالعه ،شيوع سبك همسرگزيني از طريق دوستي و
رابطهي عاطفي قبل از ازدواج در بين افراد تحصيلكردهي در شرف طالق
بهطور معنيداري بيشتر از افراد تحصيلكرده متأهل است ( %29/7در مقابل

 .)P<0.01 ، %21/1همچنين ميزان همخواني اقتصادي ،فرهنگي و مذهبي در
افراد در شرف طالق نسبت به افراد متأهل كمتر است .البته باید در نظر داشت
به علت مقطعی بودن مطالعهي حاضر ،ممکن است افراد بعد از تصميم به
طالق ،برآورد كمتري از سازگاري با همسر در اين زمينه داشته باشند که در
تفسیر نتایج باید مدنظر قرار گیرد .همچنين موارد رخداد طالق در خانوادهي
درجهي يك همسر در بين افراد در شرف طالق بهطور معنيداري بيشتر از
افراد متأهل است و تأييد همسر توسط خانوادهي فرد در اوايل ازدواج در
بين افراد متأهل بيشتر از افراد در شرف طالق است .شناخت از همسر در
هر دو گروه تفاوتي ندارد.
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ج مطالعهي حاضر در خصوص تأثير روابط قبل از ازدواج با همسر
نتاي 
كنوني در طالق ،با نتايج مطالعهي موسوي كه بر روي  80نفر دانشجوي
متأهل در دانشگاههاي دولتي تهران انجام داد ،ناسازگار است .موسوي در
مطالعهي خود نتيجهگيري كرد ،دانشجوياني كه روابط قبل از ازدواج داشتهاند
در مقايسه با دانشجوياني كه قبل از ازدواج رابطه نداشتهاند (موسوي ،)1384

تعارضات زناشويي كمتر و همكاري بيشتري را گزارش كردهاند .مطالعهي
موسوي فقط بر روي دانشجويان دولتي و روي حجم نمونه كمي انجام شده
و به جزئيات ميزان پيشرفت رابطهي قبل از ازدواج و تأثير آن در كيفيت
ازدواج نپرداخته است.
بايد متذكر شد كه مكانيسم تأثير معاشرت پيشرفته با غير همسر كنوني
قبل از ازدواج در طالق ،ميتواند متفاوت از تأثير معاشرت پيشرفتهي قبل از
ازدواج با همسر باشد .در واقع اين مطالعه نشان داد كه معاشرت دوستي با غير
همسر قبل از ازدواج در بين دانشجويان متأهل و افراد در شرف طالق تفاوت
معنيداري ندارد ،ولي احتمال خالص طالق در افرادي كه معاشرت پيشرفته
با غير همسر دارند  3/6برابر افرادي است كه چنين معاشرتي را نداشتهاند .در
مدلهاي رگرسيون لجستيك ،مهمترين تعيين كنندههاي طالق ،پس از كنترل
ساير عوامل تأثيرگذار عبارت بودند از «ميزان تطابق و سازگاري اقتصادي با
همسر ،وجود طالق در خانوادهي درجهي يك همسر ،ميزان شناخت زوجين
از يكديگر در بدو ازدواج ،تحصيالت و در نهايت معاشرت پيشرفته قبل از
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به نظر ميرسد نقش فاكتورهاي زمينهاي مشترك طالق و داشتن تجربهي
معاشرت پيشرفته با افرادي از جنس مخالف غیر از همسر کنونی ،قبل از
ازدواج در اين مورد نبايد كم اهميت ديده شود .همچنين در اين نوع تأثير
فاكتور انتخاب نقش نداشته و بلكه ديدگاه ديگر يعني تأثير معاشرتهاي
قبل از ازدواج در نگرشها و ارزشهاي فرد ميتواند بيشتر باشد بهطوريكه
پايبندي به ازدواج را كمتر كرده و موجب افزايش وقوع طالق ميشود .بر
اساس اين مطالعه ،تعدد معاشرتهاي قبل از ازدواج نيز در افراد در شرف
طالق بيشتر از دانشجويان متأهل است ،ميتوان نتيجه گرفت كه هرگاه
معاشرتهاي قبل از ازدواج در بستر هنجارها و شرايط اجتماعي ـ فرهنگي
جامعهي تهران با انگيزهي ازدواج باشد و معيارهاي شريك گزيني در ابتداي
انتخاب فرد براي داشتن معاشرت لحاظ شود و باالخره در جهت شناخت
بيشتر براي ازدواج باشد ،اثرات منفي كمتري در ازدواج خواهد گذاشت ولي
هر چه انگيزهي اين ارتباطات غير از ازدواج باشد ،متعدد بوده و رابطههاي
پيشرفته و جنسي را در بر بگيرد ،تأثیر منفي در ازدواج داشته و احتمال طالق
در آن بيشتر است .نتايج مربوط به سن شروع معاشرتها بر خالف انتظار
بوده و به نظر ميرسد پائينتر بودن سن شروع معاشرتها بايستي با انگيزهي
افراد از اولين معاشرتها با هم تحليل شوند چرا كه ممكن است به تنهايي
نتوانند به درستی تفسير شوند.
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بسیاری از ارتباطات بین عوامل زمینهساز طالق ممکن است با رخداد
طالق ارتباط دو سویه داشته باشد و استنتاج علی و معلولی بايد با احتیاط
انجام شود .از آنجا كه اين مقاله يك مطالعهي مقطعي است ،نتيجهگيري يك
رابطهي علت و معلولي مشكل است؛ براي مثال ممكن است افرادي كه در
شرف طالقاند ميزان سازگاري خود با همسر را كمتر گزارش كنند.
نتايج مطالعات پيشين در ساير جوامع تا حدود زيادي با نتايج اين مطالعه
همخواني دارد .البته در ساير جوامع رابطهي بين همباشي و كيفيت ازدواج و
طالق بررسي شده است .براساس اين مطالعات در بين افراد متأهل ،همباشي
پيش از ازدواج با مواردي همچون رضايتمندي كمتر از زندگي زناشويي،
اختصاص دادن زمان كمتر از سوي زوجين براي انجام فعاليتهاي مشترك،
سطوح باالتري از نبود توافقهاي زناشويي ،رفتار حمايتي کمتر ،روشهاي
حل مسئلهي مثبت کمتر ،گزارش بيشتر از وجود مشكالت زناشويي و در
نهايت درك عميقتري از احتمال واقعي گسست روابط زناشويي مربوط
است ) . (Cohan & Kleinbaum 2002: 180-192به عالوه زوجهايي كه در ابتدا
همباش بودهاند در مقايسه با زوجهايي كه مستقيم وارد ازدواج ميشوند،
احتمال باالتري از گسست رابطهي زناشويي را به ويژه در سالهاي اوليه
ازدواج دارند ). (Heaton 2002: 392-409
ف نظر از اين باور عــمومي كه همبـاشي آزموني مناسب براي
صر 
سنجش درجهي تطابق زوجين است ،مطالعات در جــوامــع غربي نشان
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همبســته است .در كشورهاي غربي همباشي پيـش از ازدواج با نــرخهاي
باالتر طــالق ) .(Keiran 2002: 3-92رضايت كمتر از زنــدگي زناشويي
) ،(Brown & Booth 1996: 668-678تعهد بين فردي كمتر در بين مردان ،ارتباطات
ضعيفتر مشاهده شده و درك شده در ازدواج ( ،)Cohan & Kleinbaumنرخهاي
تعارض زناشويي باالتر ) ،(Thomson & Colella 1992: 259-267نرخهاي باالتر
خيانت همسران زن ) (Forste & Tanfer 1996: 33-47و نرخ باالتري از احتمال
درك شدهي طالق همراه است ) .(Kline & et al 2004: 311-318اگر همباشی
در سایر جوامع را معادل معاشرت با جنس مخالف به شکل دوستی و
پیشرفته ـ ولی نه لزوم ًا همخانگی ـ در نظر بگیریم ،میتوان ادعا کرد که
نتایج مطالعهي حاضر با مطالعات انجام شده در خصوص تأثیر همباشی در
طالق همخوانی دارد.
عليرغم اينكه در اين مطالعه تمام تالش به كار گرفته شد تا نمونهي افراد
متأهل و در شرف طالق ،قابل مقايسه باشند ،ولي يكي از محدوديتهاي
اين مطالعه اين بود كه دانشجويان متأهل در زمان مطالعه با فرض اينكه
در مقطع تحصيلي دانشگاهي فارغالتحصيل ميشوند با افراد تحصيلكردهي
دانشگاهي در شرف ازدواج مقايسه شدند .يكي ديگر از محدوديتهاي اين
مطالعه اين بود كه دانشجويان متأهل ممكن است شرايط زندگي دانشجويي
داشته و از افراد تحصيلكرده در شرف طالق متفاوت باشند .الزم به ذكر است
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ميانگين سن ازدواج در دو گروه متأهلين و افراد در شرف ازدواج تفاوت
زيادي نداشت ،ولي طول مدت ازدواج در افراد در شرف طالق كمي بيشتر
از افراد دانشجو بود .با استفاده از روشهای آماری چند متغیره و وارد كردن
اين فاكتور در مدلهاي لجستيك ،تا حد زيادي تأثير اين عامل كنترل و از
خطاهاي احتمالي پيشگيري شد؛ لذا پيشنهاد ميشود در مورد اين تأثيرات
مطالعات طولي كه به وسيلهي آنها بتوان فاكتورهاي بيشتري را در طول زمان
كنترل كرد ،انجام شود .اين نتايج فقط به افراد تحصيلكردهي دانشگاهي
در تهران تعميمپذير است و ممكن است به گروههاي ديگر افراد در سایر
استانها تعميمپذير نباشد.
 -6پيشنهادات

نتایج اين بررسي در سطوح مختلف خرد و كالن سياستگذاري استفاده
ميش��ود .با توجه به تأكيد بر مسئلهي خانواده در جامعهي ایران و استحکام
خان��واده به عنوان یک��ی از مهمترین نهادهای جامعه ،توجه به ريش��ههاي
اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي طالق و آسيبشناسي وضع موجود اهميت
وافري دارد .لذا ميبايست به نقش این نوع معاشرتها در تحوالت خانواده
و ازدواج ،بیش از پیش توجه ش��ده ،درباره آنها تحقيق و كارشناسي ببيشتر
انجام شود .به اين معني كه غير از نقش عوامل مختلف اقتصادي و اجتماعي
مرتبط با ازدواج و طالق ،نقش گس��ترش س��اير جايگزينه��اي ازدواج به
شكل معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در تحوالت خانواده و طالق
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اجتماعي و آموزش��ي جامعي در خانوادهها و جوانان طراحي شود تا آسيب
ناش��ي از معاش��رتهاي پيش��رفته و متعدد با جنس مخالف قبل از ازدواج
و معاش��رتهاي بدون قصد ازدواج كاه��ش يابد .در آموزشهاي مربوط به
حفظ كيان خانواده و تشويق ازدواج به موضوع معاشرتهاي قبل از ازدواج
و ارزشهاي مربوط به آن بيش از پيش پرداخته ش��ود تا سياس��تگذاريها
موفقتر باش��ند .بس��یاری از باورهای غلط در بین جوان��ان و خانوادهها در
خصوص این نوع معاشرتها و تأثیرات آن بر همسريابي ،كيفيت ازدواج و
طالق با اطالعرساني نتايج اين طرح به جوانان و خانوادهها ميتوانند اصالح
شوند .اقدامات فرهنگي (آموزشهاي مستقيم و غيرمستقيم) مناسب با هدف
قرار دادن جوانان و خانوادهها انجام شود تا اثرات نامطلوب ارتباطات عاطفي
متعدد و پيش��رفتهي قبل از ازدواج و بدون قصد ازدواج را بر احتمال طالق
نش��ان دهند .مش��اورین جوانان و خانوادهها ميتوانند در مشاورههای خود
از نتای��ج این تحقیق بومی در جهت اصالح باورهای نادرس��ت جوانان مدد
بگیرند .آموزشهايي در خصوص نحوهي تأثيرات اين نوع ارتباطات با نيات
مختلف و ماهيت متفاوت بر طالق براي مش��اوران خانوادهها ،روانشناسان
مشاوره ،مراكز آموزشي و جوانان تدارك ديده شود .محققين علوم اجتماعي
بيش از پيش نقش اینگونه معاش��رتها را در مسائل و آسیبهای خانواده
مانند فرار دختران ،طالق ،خیانت و غیره جدی گرفته و به آن بپردازند.
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